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 م�خص:

" ال�ي عرف ا�جال االقتصادي مجموعة من التطورات، ال�ي تم��ت باهتمام مختلف ا�ختص�ن بمفهوم "املقاوالتية

وسائل  أفضل  من  فأ�حت  عام.  �ش�ل  البشر�ة  والتنمية  االقتصادية  األ�شطة   �� مهم  بدور  تقوم  أصبحت 

اإل�عاش االقتصادي؛ نظرا لسهولة تكيفها ومرون��ا �� ا�جمع ب�ن التنمية االقتصادية وتوف�� فرص شغل موازاة مع 

ع�� الدول النامية االهتمام باملقاوالتية االجتماعية   إم�انية التجديد واإلبداع، و�روز منتجات جديدة، ف�ان واجبا

والوسط  األرضية  إحداث  ضرورة  برزت  ومنھ  تواجهها.  ال�ي  الصعو�ات  وتذليل  دعمها  طر�ق  عن  وذلك  وفعالي��ا 

إ�شاء  املراحل  بمختلف  الواقع  ارض  ع��  أف�ارهم  تجسيد   �� واملتا�عة  بالدعم  املشاريع  مقاو��  لنجاح  املناسب�ن 

 الت الصغرى واملتوسطة، لتفادي ا�خاطر املؤدية للفشل. املقاو 

ومع ذلك تبقى املقاوالت عرضة للكث�� من ا�خاطر، وهو ما جعلها محط دعم وتطو�ر من لدن املنظمات الدولية 

البشر�ة   ملواردها  األمثل  واالستثمار  األصلية  نوا��ا  و�عداد  األساسية  لبني��ا  التخطيط  خالل  من  واإلقليمية، 

 زمة لتعز�ز روح املقاوالتية. اعتمادا ع�� برامج ت�و�نية ل��و�د أ�حا��ا باملهارات الال 

سنة   �� 2009منذ  النامية  الدول  ضعف  و�رز  اإلقلي�ي،  الصعيد  ع��  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة  �عّمقت   ،

ا�جتمع   ع��  وجب  ال�ي  الصعو�ات  من  ل�حّد  الوسائل  لد��ا  �عد  لم  حيث  واالجتماعية،  البيئية  املشا�ل  تجاوز 

ب أ�حت  السياق،  هذا   �� الف��ات  مواجه��ا.  حلول  �حدودية  نظرا  االجتماعية  للمقاوالتية  أك��  حاجة   �� الدنا 

بتقليص   للدولة  سمحت  كما  االجتماعية،  الفوارق  وكرست  أخرى،  دون  مجاالت   �� ال��وة  أنتجت  ال�ي  الفارطة، 

أهمية   حول  التساؤل  مشروعية  تأ�ي  ومنھ  االجتماعية.   امل مصار�فها  من  وهل  االجتماعية،  مكن املقاوالتية 

 التوفيق ب�ن االقتصادي واالجتما��؟ 

 ولدراسة هذا املوضوع و�براز أهميتھ، نقف ع�� الفرضيات التالية:

 جعل املقاوالتية االجتماعية أولو�ة السياسة العمومية.  -

 ماهية املقاوالتية االجتماعية مرتبطة بأدوارها االقتصادية واالجتماعية. -

 االجتماعية بأهمية الرأسمال البشري، التجديد، االبت�ار، الدعم.ترتبط روافد تطور املقاوالتية  -

 ترتبط التحديات ال�ي تواجهها املقاوالتية االجتماعية �عدم تصدرها ألولو�ات السياسة العمومية.  -

املفتاح:   االجتماعيةال�لمات  البشري   -املقاوالتية  العمومية   -املقاوالتية  -الرأسمال  �ار   االبت  -التجديد  -السياسة 

 التنمية ال��ابية     
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 ة: مقدم

للبحـث،   كمجـال  حاليـا  �عـرف  باتـت  حيـث  واسـع،  �شـ�ل  ومتـداول  االسـتعمال  شائع  مفهوم  املقاوالتية  أصبحت 

املقـاو  بتطــور  أكثــر  ��تمــون  وا�جــامعي�ن  والبــاحث�ن  ا�ح�ومــات  مــن  كــل  أصــبحت  امل��ايــدة،  ألهمي��ــا  ل�ن ونظــرا 

ومؤسسا��م، و�قـدر��م علـى البقـاء والنمـو. و�مكـن تفسـ�� هـذا االهتمـام امل��ايـد �� قـدر��ا املقاوالتيـة علـى الرفـع �� 

النسـيج  تجديـد  إ�شـا��ا،  تم  الـ�ي  ا�جديـدة  املؤسسـات  �شـاط  عـن  الناتجـة  العائـدات  وز�ـادة  اإلنتـاج،  مسـتو�ات 

�ض املؤسسات الفاشلة و�عادة التوازن لألسـواق، باإلضـافة إ�� دورهـا الكبـ�� �� �شـجيع  االقتصـادي من خالل �عو 

االجتمـا��   االنـدماج  إلعـادة  وسـيلة  ليشـمل  تأث��هـا  يمتـد  جديـدة  مبتكـرة  مؤسسـات  إ�شـاء  طر�ـق  عـن  االبتكـار 

 للعمـال مـن خـالل مـا تـوفره مـن مناصب شغل. 

 جتماعية: توجھ جديد وأسلوب واعد للتنمية أوال: املقاوالتية اال 

 ما �� املقاوالتية االجتماعية؟ -1

ب�ن   املقاوالتية والتآزر  الت�افل  ع��  املب�ي  التضام�ي  االقتصاد  بتطور  ظهوره  ارتبط  حديث  مفهوم  االجتماعية 

، وال�ي 2009-2008الشر�اء االقتصادي�ن واالجتماع�ن �� العقدين اآلخر�ن. وارتباطا باألزمة ال�ي عرفها العالم منذ  

�خططات االقتصادية �� إيجاد حلول ناجعة لها شملت النظام والبنية االقتصادية للدول خاصة �� أور�ا ف�جزت ا

دفعها   املقاوالتية    -الدول –ما   �� األسلوب  هذا  تمثل  التنموي.  بالوضع  لل��وض  جديدة  سبول  عن  البحث  إ�� 

عن  الدولة  �جزت  ال�ي  االجتماعية  ا�حاجيات  لتلبيات  وفاعلة  ومبتكرة  ملموسة  حلوال  قدمت  ال�ي  االجتماعية 

 تأمي��ا �� السابق. 

بتحس�ن  ف و�سمح  ا�جاالت  مختلف   �� الشغل  وفرص  ال��وة  خلق  ع��  �عمل  االجتماعية�ي  وتحقيق   النفقات 

 توازنات اقتصادية وقيمية. 

وعموما تظل أساليب اشتغال االقتصاد االجتما�� وممارسات املقاوالتية االجتماعية والنتائج ال�ي حقق��ا ظاهرة 

العاملي عامة واملغرب خاصة. فاملغرب واحد من  اقتصادية جديدة تفرض قيم��ا ع�� صا���   �� االقتصاد  القرار 

البلدان الرائدة �� االقتصاد التضام�ي عر�يا و�فر�قيا، و�توفر ع�� مجموعة من القدرات والكفاءات ل�ونھ نموذجا  

والنسيج التضام�ي  االقتصاد   �� يكفي  ما  التجر�ة  من  راكم  املغرب  وان  خاصة  وقار�ا،  إقليما  منذ    رائدا  التعاو�ي 

 .2005االستقالل، و�عزز وذلك بإطالق املبادرة الوطنية للتنمية البشر�ة سنة 

ومع ذلك فاملقاوالتية االجتماعية الزالت غ�� معروفة �ش�ل كب�� عند السلطات العمومية والفاعل�ن االقتصادي�ن 

ا االهتمام  إ�� ضعف  ذلك  ويعزى  العام،  والرأي  الكالسيكي�ن  املؤسسات  واالجتماعي�ن  النماذج من  ��ذه  إلعالمي 

فإم�انيا��م   الكالسيكي�ن  -االجتماعية.  واالجتماعي�ن  الكفيل�ن      -االقتصادي�ن  واالستخدام   للتقييم  تخضع 

 بضمان انتشارها ونموها مع األخذ �ع�ن االعتبار إش�الية التمو�ل والضرائب وولوجية األسواق، والت�و�ن.... 

املقاول اليوم  نجد  حلول ولهذا  و�يجاد  بامل��ي قدما  لهم  �سمح  ونافذة  إجراءات قو�ة  عن  يبحثون  االجتماع�ن  �ن 

الوثيق  الرتباطها  واإلدار�ة  االقتصادية  املالية  الرأسمالية  فشل  فأمام  االقتصادية،  باألزمة  املتعلقة  للتحديات 
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عند الفعل العمومي واألثر   بفصل ما هو اقتصادي عن ما هو اجتما��؛ فاألول ��دف لتحقيق الر�ح، والثا�ي يقف

تضم�ن  إعادة  إ��  �س��  االجتماعية  فاملقاوالتية  ذلك،  عكس  وع��  االقتصادية.  الفعالية  عن  �عيدا  االجتما�� 

 واحد �� األخر، حيث ال يوجد مشروع اجتما�� قوي بدون مشروع اقتصادي قوي، ف�ل م��ما يتغذى من األخر.

�� ك�� من األحيان نجد فكر صا��� القرار مب�ي ع�� الصورة النمطية بفحواها الرئي��ي: أن النموذج ا�جمعوي غ��  

و�يئيا،   اجتماعيا  واملنفصل  حرفيا  املهي�ل  االقتصادي  النموذج  عكس  اجتماعية،  فعالية  ذو  لكنھ  ممهنن 

ا� خالل  من  النمطية  الصورة  هذه  تجاوزت  االجتماعية  واملنفعة فاملقاوالتية  االقتصادية  الكفاءة  ب�ن  جمع 

املواطن�ن  �عبئة  مع  موازاة  االقتصادية  والكفاءة  واألداء  االجتما��  با�حس  و��تم  والتضامن  وا�حر�ة  االجتماعية 

 و��جيع ابت�ار��م. 

 الزالت املقاوالتية االجتماعية نموذج غ�� متداول   -2

�ختل م��ايد  اهتمام  االجتماعية  املقاوالتية  رجال تجدب  وح�ى  وأ�اديميا،  واقتصاديا  سياسيا  الفاعلة  ا�جهات  ف 

غ��   االجتماعية  املقاوالتية  نموذج  يزال  ال  عام  �ش�ل  لكن  االجتما��.  ا�حس  بأهمية  والواع�ن  الباحث�ن  األعمال 

يث�� الش�وك وا�ح��ة، لنقف أمام أسئلة متكررة من قبيل: كم من مقاولة اجتماعية موجودة    معروف، وكث��ا ما 

و��ن  بي��ا  الفرق  وما  عادلة؟  غ��  املنافسة  ع��  قدر��ا  وهل  وتأسيسها؟  إ�شا��ا  منذ  مدعومة   �� وهل  ببالدنا؟ 

االجتماعية  املسؤولية  أمام  نحن  وهل  باالجتماعية؟  ليست  األخرى  املقاوالت  هل  و�التا��  الكالسيكية؟  املقاولة 

 ي��ا وشاهدة عن استشراف رؤ�ة املستقبل.للمقاوالت؟ أم مقاوالتية اجتماعية؟ �لها أسئلة لها شرع 

يمكن للمقاوالتية االجتماعية أن تخرج من الظل ومن هامش النظام االقتصادي و�ش�ل اختيارا مكننا ومستقطبا  

املقاوالتية االجتماعية  أعمالهم. ففكرة   �� إدماج ا�حس االجتما��   �� الراغب�ن  والفاعل�ن االقتصادي�ن  للمقاول�ن 

و� �سيطة  االجتماعية. فكرة  ا�حاجيات  عن  فعال  �ش�ل  لإلجابة  ال��وة  وخلق  املقاولة  باستخدام  مرتبطة  د��ة؛ 

�عاضديات، شر�ات  �عاونيات،  (جمعيات،  قانونية  متعددة وأش�اال  أهدافا  �عتمد  املمارسات ف�ي  واقع   �� ولكن 

الصعب من  يجعل  ما  وهو  إنتاجية.  وأ�شطة  اقتصادية  ونماذج  املسؤولية...)  الك�ي   محدودة  بتقو�مها  القيام 

ونقص  وتنوعها  فعرضانيا��ا  املواطن�ن.  مجموع  و�التا��  والسياسية  االقتصادية  املنظومة  لدن  من  وتملكها 

اإلحصائيات الدقيقة واملثبتة؛ يجعلها موضوعا سياسيا و�عالميا غ�� معروف. فاملقاوالتية االجتماعية واالقتصاد 

وسلوكياتنا اليومية. ومن ابرز نماذج ذلك؛ ا�جمعيات والتعاونيات التضامنية   االجتما�� حاضر�ن �� حياتنا ووعينا

الشر�اء ع��  النتائج  توزيع  و�عادة  ا�حدد  والرأسمال  األر�اح  وذات  الديمقراطي  للتدب��  هذه 1ا�خاضعة  ونجد   ،

 النماذج حاضرة بقوة �� ا�جتمعات القائمة ع�� التضامن والتآزر االجتما�� والعائ��.

 هل يمكن اعتبار املقاوالتية االجتماعية مؤهال فعاال للتنمية؟: اإلطار املوضوعا�ي وتحديد الهو�ة  -3

التحوالت   دولية جاءت كردة فعل عن  بل �� حركية  بدول دون أخرى  نمطا خاصا  ليست  املقاوالتية االجتماعية 

للمس��ل االجتماعية  واالنتظارات  املتقدمة،  بالدول  االقتصادية  نتيجة واألزمات  ال��ابية،  والالمركز�ة  واألجراء  ك�ن 

 
1 - www.arganismecosmetics.Com/fr 

http://www.arganismecosmetics/
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تفاقم املشا�ل االجتماعية والبيئية... ا�خ، ف�ي قادرة ع�� إحداث �غي�� �� أسلوب املقاول�ن وتوج��هم نحو تحقيق 

 األثر االيجا�ي ع�� املستوى االجتما�� موازاة مع الر�ح االقتصادي.

اوالت االجتماعية الهادفة إ�� محار�ة اإلقصاء وتوف�� فرص العمل  وأمام انتشارها نجد اليوم أعدادا كب��ة من املق

�� ا�جاالت الهشة والهامشية لضمان عيش متوازن ل�افة املنتج�ن االقتصادي�ن ذوي الدخل ا�حدود. ومساعدة 

هذ و��م  ا�جديدة  االجتماعية  ا�حاجيات  وتلبية  البيئة  حماية  جانب  إ��  مالئمة،  ظروف   �� للعيش  السن  ه كبار 

 ا�جوانب ع�� ا�خصوص: 

والتعليم،   - البيئة،  ع��  ا�حفاظ  االجتماعية،  والرعاية  ال�حة،  مثل  العامة  املص�حة  ذات  األ�شطة 

 وا�حفاظ ع�� الطاقة، وتوف�� وسائل النقل و�سهيل ولوجي��ا... إ�خ 

ئة، واملستثمرة  األسواق العمومية املراعية للظروف االجتماعية واملتبنية للمنتجات العضو�ة ا�ح��مة للبي -

 إلعادة التدو�ر بأسلوب تجاري نز�ھ. 

ع��  خصوصا  االقتصادية  والتنمية  التعاون  ومنظمة  عموما،  سنوات  عشر  منذ  العاملية  املنظمات  أكدت  وقد 

وجود هذه اإلم�انيات القادرة ع�� الدفع بحركة املقاول�ن االجتماع�ن و�سريع وت��ة إنفاذ مشاريعها، ولم تنتظر من  

ملقاوالتية االجتماعية، بل اعتمدت ع�� روح املبادرة  السلطات العمومية ا�حلية والوطنية وح�ى اإلقليمية تطو�ر ا

تدليل  شأ��ا  من  شروط  وفق  املقاوالتية  النتشار  مالئمة  ظروفا  خلقوا  حيث  وشر�ا��م،  االجتماع�ن  للمقاول�ن 

ترا�ي  إطار   �� العمومية  املؤسسات  مع  الشراكة  إ��  حاجة   �� االجتماعية  املقاوالتية  تظل  ذلك  ومع  العقبات. 

 س��اتي��.تنظي�ي وا

 ووقوفا عند اإلطار املوضوعا�ي وهو�ة املقاوالتية االجتماعية نجد: 

منظمة دولية ��تم برعاية وتر�ية وتنشئة األطفال فاقدي   " ��  SOSالقرى األطفال "  اإلطار املوضوعا�ي: •

م �� معظم العائلة، يرجع الفضل لألملا�ي "ه��مان جومين�" �� تأسيس هذا املشروع اإل�سا�ي واملنتشر اليو 

العالم.   سنة   دول  مراكش،   1985تأسست  مدينة  بضوا��  آور�ر  آيت  بمدينة  باملغرب  تجر�ة  �أول 

آور�ر   آيت  البيضاء،  الدار  بنوا��  بوعزة  دار  ا�جديدة،  مدينة  من  ب�ل  فروع  خمس  ش�ل  ع��  فتوسعت 

االجتم البناء  هذا  فكرة  تقوم  أ�ادير.  ومدينة  ا�حسيمة،  بنوا��  إيمزورن  األم بمراكش،  نظر�ة  ع��  ا�� 

البديلة حيث يجمع األطفال األيتام وفاقدي العائلة �� قرى جماعية ��ا بيوت مستقلة تقوم ع�� وجود أم 

ع��  �شرف  أطفالها،  مع  �عيش  و��  واالستقرار  ا�حبة  بمشاعر  و�شملهم  واألمان  ا�حماية  توفر  بديلة، 

ع��   تحصل  ف�ي  تام،  باستقالل  من�لها  شؤون  وتدير  وتقوم  نموهم  املال�س  ومصروفات  الطعام  م��انية 

وتوف�� سيارة  املستمرة،  باملتا�عة  القر�ة  إدارة  و��ون ذلك تحت إشراف  األبناء،  �شراء جميع مستلزمات 

 لهم ألداء احتياجا��م. 

االجتماعية  • املقاوالتية  أهداف هو�ة  وجود  االجتماعية  للمقاوالتية  هو�ة  بطاقة  وضع   �� �ش��ط   :

ا ذات  محددة، اجتماعية  أموال  ورؤوس  املشروع،  أر�اح  استثمار  و�عادة  محدود،  ور�ح  ا�جتمع،  ع��  ثر 
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وأجور ب��اتبية محددة، و�� مقاوالت �س�� إلشراك املؤسسات العمومية �� تحقيق األهداف االجتماعية 

العمومية ذات األ�عاد االجتماعية والتنمو�ة. وقد برزت املقاوالتية االجتماعية بقي ادة املقاول�ن واملصا�ح 

�� أمر��ا الشمالية وأور�ا خاصة �� فر�سا ال�ي تم��ت بظهور عدد كب�� من املقاوالتية    1980الشباب منذ  

سنة   سنة  1991االجتماعية   �� ال��يطانية  ا�ح�ومة  قامت  �سنوات  �عدها  اإلس��اتيجية   2002.  بإطالق 

سنة   كتاب  و�صدار  االجتماعية  للمقاولة  عن  2006الوطنية  اس��اتيجية تحت  االجتماعية:  "املقاولة  وان 

أما الدول النامية    3، لتنطلق الدانمرك �عدها للعمل ع�� اس��اتيجية وطنية للتجديد االجتما��.2النجاح" 

 " ملشروع  للسالم  نو�ل  جائزة  منح  �عد  م�حوظا  إشعاعا  االجتماعية  املقاوالتية  عرفت   Grameenفقد 

Bank  ببغالد�ش يو�س  محمد  لصاحبھ  ع�� "  والقادرة  الفق��ة  للقرى  االجتماعية  املقاوالتية  اإلطار   ��

 إحداث تنمية مجتمعية لم �سبق لها مثيل اثر مشروعھ الذي ��دف للقضاء ع�� الفقر.

 يمثل التوفيق ب�ن االقتصادي واالجتما�� رهان أولو�ة املقاوالتية االجتماعية �� السياسة العمومية  : ثانيا

 الجتماعية مستنبطة من أدوارها االجتماعية واالقتصادية ماهية املقاوالتية ا -1

 .األدوار االقتصادية 1-1

إن إقامة املؤسسات الصغ��ة ��دف إ�� استغالل الطاقات املعطلة و��حاقها باأليدي املنتجة ال�ي �ساهم �� البناء  

وانتظ العوز  دائرة  من  يخرجها  والذي  الدخل،  خلق   �� الذات  ع��  واالعتماد  الوظيفةوالتنمية  اعتبار 4ار  يمكن   .

الواليات   �� املنشورة  اإلحصائيات  بينت  فقد  وط�ي،  اقتصاد  ألي  الفقري  العمود  أ��ا  ع��  الصغ��ة  املؤسسات 

ب�ن   من  إن  األمر�كية  يقارب    21املتحدة  ما  هنالك  مشروعا  �سبة    20.5مليون  أي  املشاريع    98%مليون  تلك  من 

امل  هذه  و�عمل  مقاوالتية.  مشروعات  اعتبارها  أغل��ا يمكن  من  الرغم  ع��  االقتصادية  ا�جاالت  �ل   �� شروعات 

 . ومن هذه االدوار االقتصادية نذكر:5يرتكز �� تجارة التجزئة وا�خدمات

االقتصادي:  - الفائض  و�عظيم  اإلنتاجية  الكفاءة  رفع    رفع  ع��  األقدر   �� الكب��ة  الصناعية  املؤسسات  تبدو 

إ�� ارتفاع إنتاجية العامل ف��ا باملقارنة باملقاوالت الصغ��ة  الكفاءة اإلنتاجية و�عظيم الفائض االقتصادي، نظرا 

مل، واملتوسطة، ونتيجة ملا تتمتع بھ من وفورات ا�حجم، فضال عن تطبيق األساليب اإلدار�ة ا�حديثة وتنظيم الع

�� رفع الكفاءة اإلنتاجية، ومن ثم تحقيق فوائض اقتصادية   ال�ي يحققها ك�� ا�حجم، و�� �ساهم  وجميع املزايا 

املستثمر  املال  رأس  ب�ن  العالقة  وهو  مهما  أمرا  يتجاهل  ألنھ  وذلك  �حيح،  غ��  االعتقاد  هذا  مثل  أن  إال  كب��ة، 

الفا ثم  ومن  يحققھ،  الذي  االقتصادي  والفائض  باستثمار للعامل  ك�ل  للمجتمع  يتحقق  الذي  االقتصادي  ئض 

حجم   ك��  مع  ي��ايد  العامل  يحققھ  الذي  االقتصادي  الفائض  بان  التسليم  ومع  املال،  رأس  من  مع�ن  مبلغ 

أحجام  بحسب  يحققھ  الذي  االقتصادي  والفائض  املستثمر  املال  رأس  ب�ن  الر�ط  تم  إذا  أنھ  إال  املؤسسة، 

ثم ومن  ا�ختلفة،  أس   املؤسسات  من  مع�ن  مبلغ  استثمار  أساس  ع��  اقتصادي  فائض  من  للمجتمع  يتحقق  ما 

 
2 -Social Enterprise :A Strategy for success. www.entrepreneur-.org/spip.php?socialnpdcarticle27 

3innovation/-social-for-strategy-national-a-http://socialinnovation.se/finally -  
 .92،عمان، األردن، ص  عیللنشر والتوز  �ة�و�دارة منظمات األعمال، دار املس ادة�): الر 2008بالل خلف ( - 4
 .23والطباعة، عمان، األردن، ص  عیللنشر والتوز  �ة�، دار املس1، الطبعة  �ة�)، إدارة املشروعات الصغ2002(  ةیماجدة عط - 5
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االقتصادي  الفائض  �عظيم  ع��  األقدر   �� واملتوسطة  الصغ��ة  الصناعات  مؤسسات  أن  لنا  يت�ح  املال، 

 . 6للمجتمع 

الفروع الصناعية،  : تؤدي أعمال املقاولة دورا هاما �� تنويع اإلنتاج وتوزعھ ع�� مختلف  تنويع الهي�ل الصنا��  -

ال�ي  املقاوالت  العديد من  إ�شاء  �عمل ع��  مالها، مما  نظرا لصغر حجم �شاطها وكذلك صغر حجم رأس  وذلك 

بالنسبة  خاصة  للس�ان  ا�جار�ة  ا�حاجات  تلبية  ع��  و�عمل  وا�خدمات،  السلع  متنوعة من  �شكيلة  بإنتاج  تقوم 

 عات الكب��ة بحيث تقوم بدور الصناعات املغذية لها. للسلع االس��الكية، فضال عن تلبية احتياجات الصنا

ا�حلية   - التنمية  واملدن تدعيم  والر�فية  الصناعية  املناطق   �� ا�جغرا��  االنتشار  ع��  بقدر��ا  املقاوالت  تتم��   :

ارات ا�جديدة، وذلك نظرا إلم�انية إقام��ا وسهولة تكيفها مع محيط هذه املناطق، كما أ��ا أعمال ال تتطلب استثم

التسي��، أو تكنولوجيا عالية، لذلك ف�ي   �� أو ت�اليف مرتفعة  �� العمل اإلنتا��،  كب��ة وال �ش��ط ت�و�نا عاليا 

 .7�عمل ع�� تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، والتخفيف من مشا�ل اإلس�ان والتلوث البيئي

اض معدالت االدخار واالستثمار، و�عمل : �عا�ي الدول النامية من انخفمعا�جة �عض االختالالت االقتصادية   -

أعمال املقاولة ع�� عالج ذلك االختالل نظرا النخفاض ت�لفة إ�شا��ا مقارنة مع املؤسسات الكب��ة .باإلضافة إ�� 

ذلك �ساهم �� عالج اختالل م��ان املدفوعات من خالل تصنيع السلع ا�حلية بدال من است��ادها، وتصدير السلع 

ونظر  الت�اليف  الصناعية،  ذات  العالية  التكنولوجيات  است��اد  عن  �ستغ�ي  لذلك  العمل  كثافة  ع��  العتمادها  ا 

 .8الباهظة

إن تنمية الصادرات �عت�� بمثابة قضية ملعظم الدول النامية ال�ي �عا�ي �جز كب��ا وم��ايدا ��    تنمية الصادرات:  -

ل التصدير حكرا لوقت طو�ل ع�� املؤسسات الكب��ة،  مواز�ن مدفوعا��ا و�صفة خاصة �� امل��ان التجاري، فقد ظ

فاالستثمارات ال�ي �انت تق��ي بإ�شاء شب�ات تجار�ة معقدة مرتبطة بأحجام كب��ة جدا من األسواق العاملية، لم  

تكن �سمح حي��ا عمليا إال بوجود مؤسسات كب��ة ا�حجم، إال انھ �� الواقع ا�حجم الصغ�� واملتوسط للمؤسسات 

 زايا نوعية �ساعد ع�� التصدير.يمتلك م

ا�ح��  - الناتج  تحقيق ز�ادة   �� واملتوسطة  الصغ��ة  املؤسسات  تلعبھ  الذي  االس��اتي��  الدور  أهمية  تت�ح   :

الناتج ا�ح�� وذلك من خالل عملها ع�� توف��  �� ت�و�ن  التطور االقتصادي للدول املتقدمة من خالل املساهمة 

لك ال��ائي أو الوسيط / مما يز�د من الدخل الوط�ي للدولة ، كما تحقق ارتفاعا ��  السلع وا�خدمات سواء للمس��

معدالت اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج ال�ي �ستخدمها مقارنة مع العمل الوظيفي ا�ح�ومي العام ، كما أ��ا تمثل مناخا 

باإلضافة   باستمرار،  العامل  إنتاجية  من  يرفع  مما   ، واالبت�ار  للتجديد  الصغ��ة مناسبا  املؤسسات  أن  إ�� 

 
، ةیــ حــول املقاولــة واإلبــداع �ــ� الــدول النام ةیــ ، مداخلــة �ــ� النــدوة الدولةیاالقتصــاد ةیــ التنم قیــ واملتوســطة �ــ� تحق �ة�): دور الصــناعات الصــغ2007( لیــ عبــد الــرزاق خل - 6

 .3، ا�جزائر، ص  انةیمل  سی، جامعة خم�ی�معهد علوم االقتصاد والتس
ــاد ةیـــ ناصـــر مـــراد، دور وم�انـــة املقـــاول �ـــ� التنم - 7 وعلـــوم  ةی، معهـــد العلـــوم االقتصـــادةیـــ حـــول املقاولـــة واإلبـــداع �ـــ� الـــدول النام ةیـــ �ـــ� ا�جزائـــر، النـــدوة الدول ةیاالقتصـ

 .  216، ص 2007، ا�جزائر،  ،انةیمل  سی، خم�ی�التس
 نفس املرجع السابق. - 8
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إ��   مجتمعـة  العوامل  هذه  وتؤدي  الوط�ي،  املستوى  ع��  والضياع  اإلسراف  من  التخفيف   �� �ساهم  واملتوسطة 

 ز�ادة حجم الناتج ا�ح�� وتنوعھ ، �شمولھ العديد من املنتجات البديلة أو املكملة. 

 .االدوار االجتماعية 1-2

 والتية فيمكن أن نح��ي األدوار االجتماعية من خالل ما ي��: باإلضافة لألدوار االقتصادية للمقا

إن االهتمام الدو�� امل��ايد باملقاوالت راجع إ�� الدور الذي تؤديھ ع�� مستوى التشغيل، و�التا��    ز�ادة التشغيل:  -

هامة  أداة  يجعلها  مما  العمل،  كثيفة  اإلنتاجية  األساليب  �ستخدم  �و��ا  البطالة  مش�لة  حل   �� املساهمة 

ت ال�ي  النامية  الدول   �� خاصة  العاملة،  للقوة  امل��ايد  العرض  ع��  الستيعاب  العاملة  لليد  النس�ي  بالتوفر  تم�� 

 حساب رأس املال. لذلك ف�ي �ساهم �� تحر�ك سوق العمل وضمان توازنھ. 

الدخول:  - توزيع  تنافسية   عدالة  ظروف   �� �عمل  وال�ي  ا�حجم،   �� ومتقار�ة  الكب��،  بالعدد  مقاوالت  وجود  إن 

��ا تتطلب إم�انيات استثمار�ة متواضعة والذي �سيطة، مما �ساهم �� تحقيق العدالة �� توزيع الدخول، بحث أ

بإ�شاء تلك املقاوالت، و�التا�� سيساعد ع�� توسيع حجم الطبقة املتوسطة   �سمح لعدد كب�� من أفراد ا�جتمع 

وتقليص حجم الطبقة الفق��ة بينما تحتاج عملية االستثمار �� الصناعات الكب��ة إ�� إم�انيات استثمار�ة �خمة 

 . 9ادة حجم التفاوت الطبقي االجتما�� تدفع نحو ز�

: منذ منتصف الثمانينات، ظهرت أهمية املقاولة املصغرة �وسيلة مل�افحة  م�افحة الفقر وال��قية االجتماعية   -

التعديل  مخططات  مع  بال��امن  النامية  الدول   �� بداية  واقتصاديا،  اجتماعيا  املقصاة  الفئات  و�دماج  الفقر 

االقتصادي للقطاع املوازي)، ثم �� الدول املتقدمة نتيجة ارتفاع معدالت البطالة مدفوعة   الهيك�� (تطور املفهوم

بالنجاح النس�ي للتجارب �� الدول النامية وخاصة تجر�ة "بنك الفقراء" �� بنغالد�ش. ف�ي تمثل الطر�قة الوحيدة  

�� األجل الطو�ل �� بناء األصول، الدائمة ل�خروج من الفقر، وعوضا عن ذلك تحس�ن الرفاهية ومستوى املعيشة  

والبشر�ة   االجتماعية  والعالقات  والشب�ات  البنكية،  �ا�حسابات  واملالية  تجه��ات)،  أرض،  (سكن،  املادية  سواء 

 .10(ا�خ��ة والتعليم)

ادرة، تؤكد مختلف الدراسات املهتمة بالتنمية الصناعية ع�� أن أعمال املقاولة �� منبع املب  ترقية روح املبادرة:  -

الصغار   املقاول�ن  من  طبقة  إ�شاء  ��جيع  ع��  �عمل  منظم�ن  بروز  االقتصاديات  مختلف  شهدت  بفضلها 

سنة    ريغان  األمر��ي  الرئيس  أكده  ما  وهذا  ا�جديدة، 1985املستقل�ن،  واألعمال  االبت�ارات  معظم  "تأ�ي  بقولھ 

و  صغ��ة،  دائرة  من  الراهن  الوقت   �� االقتصادية  والقوة  هم  والتقنيات  الذين  األبطال  من  النمو،   �� آخذة  لكن 

رجال األعمال الصغ��ة، واملنظمون األمر�كيون ذو كفاءة وجرأة يتحملون مخاطر كب��ة �� سبيل االستثمار وابت�ار 

املستقبل" ع�� هذا األساس ي��ز دور أعمال املقاولة �� ترقية روح املبادرة الذاتية واملهارة �عكس املؤسسات الكب��ة 

 ي ال توفر هذه الفرص. ال�

 
 .218ناصر مراد، مرجع سابق، ص  - -9

االقتصــادية واالجتماعيــة والتحــديات ال�ــي تواجههــا، مداخلــة �ــ� امللتقــى الــدو�� حــول : اســ��اتيجيات تنظــيم  ةیــ ) دور املقاولــة املصــغرة �ــ� التنم2012بودلــة ( وســفی - 10

 .5ابر�ل، ص   19و18 ومیومرافقة املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة �� ا�جزائر، جامعة ورقلة، 
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االجتماعية:  - اآلفات  لكن   محار�ة  ألخرى،  دولة  من  كث��ا  تتفاوت  الهي�لة  إعادة  ممارسات  أن  فيھ  شك  ال  مما 

االقتطاع من املوازنات ا�خصصة للرفاهية، والتسر�ح من العمل، والبطالة، وا�عدام فرص العمل املنتج، �سببت  

األعباء االجتماعية األساسية األحيان   بجزء من  أغلب   �� العالم.  ع��  ا�حديثة  االقتصادية  التغ��ات  الناجمة عن 

يؤدي النفاذ ا�حدود إ�� التعليم، وعدم الثبات �� العمل، وعدم وجود تحف��ات واملهارات الالزمة، إ�� دفع الشباب 

واملر  ا�جرائم  م��ا  عديدة  �خاطر  عرضة  و�صبحون  الضعف،  ف��م  فيتحكم  ا�جتمع،  هامش  كما  إ��  ...إ�خ.  ض 

ما   غالبا  وغ�� منظمة،  حضر�ة  غ��  أوساط  إ��  الشباب  بدفع  ا�جتمع   �� منتجة  عمل  إ�� فرص  االفتقار  يتسبب 

حد  وضع  خالل  من  املشا�ل  لهذه  ا�حل  تمثل  املقاولة  فإن  لهذا  وا�خدمات.  املوارد  من  األد�ى  ا�حد  إ��  تفتقر 

ا والتدر�ب  التعليم  خالل  من  املستقبل  أجيال  هذه لضعف  توفر  أن  و�ف��ض  التوظيف.  واس��اتيجيات  لهادف 

البقاء   التعو�ل ع�� غر�زة  بدال من  يرجونھ  الذي  املستقبل  بناء  الشباب من  تمكن  ال�ي  املناسبة  الوسائل  األخ��ة 

 11لتلبية احتياجا��م الفور�ة. 

 ملاذا نجعل من املقاوالتية االجتماعية أولو�ة �� السياسة العمومية؟ -2

 �� فرص الشغل وتحس�ن النفقات العمومية توف -2-1

�عت�� خلق فرص العمل قضية مستقبل أساسية، نظرا ملل يتولد عنھ من دينامية اقتصادية ك��ى بفضل ارتفاع  

الضر�بية واستيعاب ال�جز، وارتفاع القدرة الشرائية ووضوح اتجاهات االستقرار االجتما�� عند الشباب... ا�خ.  

 ه الدينامية ع�� التنمية ا�حلية. إضافة إ�� ا�ع�اسات هذ

بمفردها  بذلك  القيام  ع��  قادرة  الدولة  �عد  لم  حيث  الشغل،  فرص  تخلق  كيف  االجتماعية  املقاوالتية  �عرف 

خاصة �� املناطق الهشة واألحياء الهامشية واملناطق القرو�ة، وأيضا األ�خاص العطو��ن اجتماعيا ونفسيا، أو �� 

ون من نظرة املقاوالتية الكالسيكية املرتبطة دائما بانخفاض الر�ح، والبعيدة تمام البعد حالة إعاقة، والذين �عان

  2,5عن تحقيق اإلدماج والتوظيف، ا�حرك�ن الرئيسي�ن االقتصاد االجتما��، والتضام�ي. الذي يخلق فرص شغل  

 مرة أك�� من القطاع ا�خاص.

للمن ومروج�ن  سفراء  االجتماعيون  املقاولون  تأسيس  ويعت��  قلب   �� وهم  املغر�ي)،   �� (صنع  ا�حلية،  تجات 

األقطاب ال��ابية للتعاونيات االقتصادية، ال�ي ��دف إ�� التنمية التضامنية واملستدامة �� شروط محددة بطر�قة 

  تكميلية للقدرة التنافسية لهذه األقطاب، ال�ي �سمح للمقاوالتية االجتماعية وللمقاوالت الصغرى واملتوسطة ذات 

لتطو�ر  تنفيذ اس��اتيجية مستمرة  بالت�و�نات،  تقوم  ال�ي  ال��ابية واملنظمات  املسؤولية االجتماعية، وا�جماعات 

 املشاريع االقتصادية املبتكرة، وخلق فرص عمل محلية ودائمة. 

الطاقة (ال�حة،  العمومية  ا�خدمات  تواجھ  حيث  العمومية،  النفقات  ب��شيد  االجتماعية  املقاوالتية  ، �سمح 

رئيسية:   تحديات  ثالثة  التعليم...)  الديمغرا��.    1النقل،  باالنفجار  املرتبطة  االجتماعية  ا�حاجيات  �عقد   2نمو 

 
، منظمــة ة�ــ �ــ� املــدارس الثانو  ادة�ــ روح الر  ��ــ تحف ن��ــ� القــرن الواحــد والعشــر  ادة�ــ ، نحــو ثقافــة للر دةیــ املمارســات ا�ج ةیــ نظمــة العمــل الدولوم و�ســ�وینتــائج بحــث ال - 11

 .  35، ص2010ة،ی، الطبعة العر�ةیوالعلم والثقافة، منظمة العمل الدول ةیاألمم املتحدة لل��ب
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التنافسية، وضرورة تقليص النفقات   3وتداخل ا�حاجيات ال�ي تتطلب أجو�ة نوعية حسب التكتالت االجتماعية.  

 العمومية ��دف ترشيدها وتحس�ن القدرة ع�� التحكم ف��ا.

يلبيان  اللذان  ا�خاص،  والقطاع  العمومية  القطاعات  مجهودات  تضافر  من  البد  التحديات  هذه  وملواجهة 

التمفصل  ا�حاجيات االجتماعية �ش�ل �س�ي ال ير�� لدرجة تخلف األثر االيجا�ي ع�� ا�جتمع. بل يجب تحقيق 

إش� حول  أخر  تواجها  االجتماعية  املقاوالتية  تقدم  ح�ن   �� بي��ما.  يمكن فيما  حيث  وا�خوصصة،  الـتأميم  الية 

االجتماعية  النفقات  تفعيل  وجوب  مع  الر�ح،  بتحقيق  ا�خاصة  الت�لفة  بنفس  ل�خدمة  افصل  جودة  تقديم 

الدولة  تقوم  ال�ي  املبالغ  املثال:  سبيل  فع��  كب��ة  االقتصادية  املشا�ل  �عكس  ا�جا��  فالواقع  كفاء��ا.  وتحس�ن 

نية التحتية لأل�شطة االقتصادية، تنفق املقاوالتية ضعفها (النفقات املرتبطة بنوعية بصرفها بإنفاقها �� توف�� الب 

 12النشاط الذي تم خلقھ، و�اقتصاد املساعدات االجتماعية).

 نموذج جاذب الهتمامات الشباب -2-2

�ش�ل  �عتمد  املغر�ي  االقتصادي  فالنسيج  املثال  سبيل  وع��  دولة،  أي  القتصاد  األساس  القاعدة  املقاولة  تمثل 

% من دخلھ، بالرغم من وجود صعو�ات  95كب�� ع�� عنصر املقاولة وخاصة الصغرى م��ا واملتوسطة ال�ي �ش�ل  

ا�ل �عت�� الشباب الرك��ة األساسية ف��ا، نظرا  و�كراهات تحد من فعالي��ا ومن قيامها بدورها التنموي، هذه املش

ع��   أو  املواكبة،  ضعف  مستوى  ع��  أو  املا��،  التمو�ل  مستوى  ع��  سواء  هؤالء  �عان��ا  ال�ي  الكث��ة  للمشا�ل 

 مستوى عدم نجاح املشروع املقاوال�ي. 

املؤسسات ا�ح�ومية، و�تجھ بات عدد من الشباب املغر�ي يفضل ت�و�ن مشروعھ ا�خاص بدل انتظار وظيفة مع  

املقاوالت االجتماعية ال املادية. فمفهوم  العمل االجتما�� وتحقيق األر�اح  ب�ن  ��   الشباب نحو الر�ط   
ً
يزال حديثا

بالدنا خاصة وأن الشباب املغر�ي بدأ �� دمج األعمال االجتماعية ال�ي ال تتو�� الر�ح وال�ي تقدم منفعة عامة، مع  

  نفع عام.مشاريع ر�حية ذات 

وا�حت املقاوالت االجتماعية �� املغرب قادرة ع�� خلق التغي�� داخل ا�جتمع و�� �� ارتفاع مستمر، حيث يقدر 

عدد هذه املشاريع باملئات، �عمل ع�� دعم ا�جموعات األك�� هشاشة داخل ا�جتمع ومساعد��ا ع�� بناء قدرا��ا 

م تصبح  ح�ى  ا�حرومة  الفئات  ومساعدة  . الذاتية 
ً
ماليا  ستقلة 

املقاوالت   تمو�ل  مصادر  حول  املغرب   �� ال��يطا�ي  الثقا��  املركز  أنجزها  ال�ي  الدراسة  نتائج  ع��  ووقوفا، 

نحو   ال�خ��ي  التمو�ل  �ش�ل  التمو�ل    25االجتماعية،  يمثلها  ال�ي  النسبة  نفس  و��  املشروع  م��انية  من   %

% بالنسبة للت��عات، وعليھ فإن هذه الدراسة  6ملشروع و% من م��انية ا19ا�خاص، بينما يمثل الدعم ا�ح�ومي  

 وأنھ يمكن أن تنطلق من مبالغ �سيطة وتمو�ل 
ً
�ش�� إ�� أن املقاوالتية االجتماعية �� نتاج مجهود فردي خصوصا

 ذا�ي. 

قرروا   و�تا�� وجب توف�� التوجيھ واملساعدة التقنية والعلمية للشباب، أ�حاب املقاوالت االجتماعية، ألن هؤالء

ع��  لهم  الدعم  تقديم  ضرورة  يتطلب  ما  وهو  إيجابية  مالية  نتائج  تحقيق   �� وقد نجحوا  أنفسهم،  ع��  االعتماد 

 
12-http://avise.org/IMG/mediatheque/2009-08-  20_Synthese  des etudes  regionales  mars 09.pdf (pages 24 et 25) 
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 من أهمية عملهم، يتوجب مساعد��م �� ا�حصول إ�� التمو�ل و�سهيل األمور اإلدار�ة، 
ً
�افة املستو�ات، وانطالقا

  
ً
باملئات، و�رجح أن يتطور األمر إ�� آالف املشاريع خالل السنوات فعدد املنخرط�ن �� مثل هذه املشاريع يقدر حاليا

 .املقبلة

 ثالثا: مكونات رافعة تطور املقاوالتية االجتماعية والتحديات ال�ي تواجهها 

افعة تطو�ر املقاوالتية االجتماعية 1  ـ ثالثة مكونات أساسية لر

الستفادة من ثالثة موارد أساسية �شمل اإلم�انيات يمكن تطو�ر املقاوالتية االجتماعية �ش�ل كب�� وفعال، ع�� ا

ع��   عموما  للمقاوالتية  ��جيعها   �� العمومية  السياسة  ركزت  وقد  املال.  ورأس  واألسواق  البشر�ة  والقدرات 

 مواجهة هذه املوارد ال�ي �عد �� نفس الوقت .

 أـــ مقاولون ومقاوالت بكفاءات مهنية وقدرات عالية 

ا املقاوالتية  شأن  وتحقيق من  الشغل  فرص  خلق  التشغيل،  أزمة  وتفاقم  االقتصادية  األزمة  ظل   �� الجتماعية، 

الشباب  �شغيل   �� �ساعد  تضامنية  مقاولة  �عد  �و��ا  عن  فضال  املشاريع،  حام��  الشباب  لدى  الذا�ي  االكتفاء 

 حام�� الشهادات العليا واملتوسطة. 

ا مهارا��م  تطو�ر   �� باملغرب  الشباب  �عض  فرص  ذات  تتجدد  املراكز  بانتشار  اإلبداعية  مواه��م  وصقل  لذاتية 

فحاجة �عض الشباب إ�� ترجمة أف�ارهم ع�� فضاءات مؤهلة للت�جيع ع�� الصناعة   .البعد املقاوال�ي االجتما�� 

اجتما��   القتصاد  يؤسس  مقاوال�ي  �سيج   �� الشباب  دمج  إ��  الهادفة  املراكز  هذه  قلب   �� تتحقق  واإلبداع، 

ي الفئةوتضام�ي،  هذه  شغل  فرص  هذه    .كفل  تضمن  با�حياة،  وا�حة  أهداف  رسم  تمنع  ال�ي  بالع��ات  ووعيا 

خ��اء   انخراط  من  بدءا  املهنية،  وميوال��م  اإلبداعية  أف�ارهم  وتدعم  الشباب  النتظارات  �ستجيب  آليات  املراكز 

اشتغ مجال  حسب  �ل  الشباب  تأط��  جانب  إ��  مختلفة،  مهنية  تخصصات   �� الرؤى ومستشار�ن  وتوضيح  الھ 

 .املستقبلية لهم �� إطار مقاوال��م االجتماعية

التضامنية،  ومركز   املقاوالت الصغرى  باملقاوالتية االجتماعية كمركز  املرتبطة  املراكز  تتيح هذه  من جهة أخرى، 

ت إ��  الشباب �سال،  و�دماج  امل�ي  الت�و�ن  ومركز  البيضاء،  بالدار  ا�جمعوي  النسيج  وتنشيط  شباب ت�و�ن  �و�ن 

املهنية عطاءاتھ  خالل  من  االجتماعية  التنمية   �� مشاركتھ  وضمان  االجتماعية،  مسؤوليتھ  يتحمل  كما   .مقاول 

عل��م   وتخ��ل  تخصصا��م   �� االشتغال  وسائل  املراكز  هذه  توفر  حيث  العيش،   �� فرصهم  تحس�ن  لھ  يتأ�ى 

كث األخ��ة  هذه  أن  إذ  تجار��م،  بدايات   �� املادية  املقاوالتية الت�اليف  عالم  دخولهم   �� األول  العائق  ت�ون  ما  ��ا 

 .االجتماعية

 ـــ مز�د من األسواق العامة وا�خاصة واملواطنة ب 

إ�شاء مقاوالت اجتماعية متنوعة ودائمة، �عتمد  باملواطنة املسؤولة ع��  املرتبطة  تتأسس فكرة توسيع األسواق 

والبش والتق�ي  املا��   » أموال محدودة  رؤوس  إنتاج ع��  تروم  ومستمرة  منتظمة  بطر�قة  وتخلق فرص شغل  ري»، 

اس��اتيجية  ل�ل  أسا��ي  كعنصر  املقاولة  محيط  االعتبار  �ع�ن  آخذة  والز�ون،  السوق  لفائدة  وا�خدمات  السلع 

مقاوالتية تتو�� تنمية القدرات التنافسية والرفع من مردودي��ا، وتبقى املقدرة اإلنتاجية للشباب املقاول، إحدى 
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واإلرشاد، ا والتوجيھ  املستمرة  املواكبة  ع��  ا�حرص  عل��ا  وجب  ولهذا  ا�جيدة،  للمردودية  تؤسس  ال�ي  لدعامات 

 والت�جيع ع�� التح�� بروح املسؤولية واالل��ام الطو�� واالجتما��. 

 ـــ ز�ادة رؤوس األموال ألجل النمو والتجديد والتوحيدج 

) إنتاج  �عناصر  الكالسيكية  املقاولة  أجل �عمل  من  بي��ا  بالتنسيق  وتقوم  الطبيعية)  واملوارد  والرأسمال  العمل 

ا�حصول ع�� سلعة أو تقديم خدمات، وتتحمل ت�اليف تتمثل �� م�افئة العناصر املستعملة، و�جب ع�� املقاولة 

وا�خدما للسلع  منتجة  مستو��ن:  ع��  انتاج  وحدة  ف�ي  الر�ح،  تحقيق  أجل  من  ت�اليفها  تفوق  قيمة  تنتج  ت، ان 

املقاوالتية   عكس  ع��  للمنتوج.  اإلجمالية  القيمة  ع��  ل�حصول  الوسيطة  السلع  ا��  املضافة  للقيمة  ومنتجة 

االجتماعية ال�ي تكت��ي أهمية ك��ى مقارنة مع االقتصاد الليب��ا��، و�ش�ل نموذجا للتنمية املستدامة، فاالقتصاد 

واعتمادا ع�� ذلك يلزم   .م جما�� وديمقراطي للمقاولةاالجتما�� والتضام�ي يقدم رؤ�ة بديلة تتكرس ضمن مفهو 

 املقاوالتية االجتماعية تحقيق النمو والز�ادة �� رؤوس أموالها: 

املقاولة االجتماعية املبتكرة، خاصة �� مرحلة التمهيد، من وجهة النموذج االقتصادي ال زال �عيدا عن    تمو�ل  -

املز�د من   لتحقيق  السا��  للمخاطر  التقليدي  املال  االبت�ار االجتما��. ومن وجهة رأس  و  االبداع  �سي�� مخاطر 

 ماعية،غ�� مناسبة للمقاوالتية االجت 13القيمة املضافة �� وقت قص��،

مواجهة   -  �� حذرة  تظل  ما  غالبا  ال�ي  البنوك  ودينامية  حركة  ��جيع  ��دف  الضمان  صناديق  و�عز�ز  تمديد 

املفهومة  غ��  االقتصادية  و�مكن    14النماذج  شفافية،  أك��  هذه  ا�خصصة  الضمان  صناديق  ت�ون  أن  يجب 

 15ل باستجابة أك�� لتأم�ن �غ��ات ا�خز�نة. التعرف عل��ا �سهولة من قبل البنوك ورجال األعمال واملقاول�ن، و�عم

 ترتبط تحديات املقاوالتية االجتماعية �عدم تصدرها ألولو�ات السياسة العمومية -2

من املقاوالت الصغ��ة واملتوسطة، والبا�� من    %95ال بد أن نذكر هنا: أن املغرب لديھ �سيج مقاوال�ي مت�ون من  

وحدا و��  وخاصة،  عمومية  ك��ى،  االقتصاد شر�ات  م�ونات   �� وز��ا  مستوى  ع��  ضعيفة  �سبيا  إنتاجية  ت 

، حسب توقعات صندوق النقد  2017سنة    %4.8املغر�ي، الذي ما زال �عا�ي من ضعف �سبة النمو، ال�ي بلغت  

إ��   الولوج  �عا�ي من  زالت  ما  املغر�ية، ف�ي  املقاولة  لتطو�ر  ومحاوالت  عدة مجهودات  وجود  و�الرغم من  الدو��. 

التسو�ق،  األ  صعو�ة  ع��  ز�ادة  االستغالل،  انطالق  مرحلة  خالل  أو  �شأ��ا  أثناء  سواء  والبنكية،  املالية  سواق 

�ل  ومتا�عة  وخلق  االبت�ار  ع��  والقدرة  النجاح  مفاتيح  تملك  وتدب��يھ  تقنية  خ��ات  ذات  كفاءات  عن  والبحث 

 
13 - Le social impact bond (obligation d’impact social) est un dispositif financier innovant permettant de lever des capitaux privés pour financer des programmes 

d’intérêt général, tout en générant des économies de dépenses publiques. Si l’opérateur a des résultats positifs en termes d’impact social et remplit ses objectifs, 

l’État rembourse aux investisseurs leur capital plus un taux de rendement proportionnel aux dépenses sociales économisées. Si les résultats n’ont pas été 

respectés, l’État ne rembourse rien. Voir : www.socialfi nance.org.uk/work/sibs  

14 - L’impact investing cherche à générer un impact social, sociétal et/ou environnemental tout en engendrant un retour financier. Il fait de la finalité sociale 

et/ou environnementale de l’investissement le premier critère de décision, ce qui le distingue de l’Investissement socialement responsable (ISR) dont le retour 

financier reste le premier critère 

15 - www.lecomptoirdelinnovation.com 
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املا  املوارد  غياب  إ��  نظرا  املقاولة،  محيط  يتيحها  ال�ي  أهمية الفرص  تكمن  وهنا  العملية،  لهذه  ال�افية  لية 

 املقاوالتية االجتماعية. 

للمقاولة االجتماعية.  املهارات والقدرات، واألسواق، ورؤوس األموال  املز�د من  اتخاذها �جذب  الواجب  فالتداب�� 

 �� حال تبّن��ا و�ش�ل عميق من طرف السياسات العمومية: 
ّ
 لن ي�ون لها مع�ى وتأث�� مستمر إال

 وضع سياسة من صميم أولو�ا��ا املقاوالتية االجتماعية -

 لسياسات العمومية رهينة بتأسيس املز�د من املقاوالت االجتماعية -

 �شر و�عميم فوائد املص�حة العامة للمقاوالت االجتماعية -

و�� ا�حرك الرئي��ي ل�ل نركز ع�� أن املقاولة االجتماعية �� القاعدة ا�جديدة القتصاد بلد ما،  من هنا، ينب�� أن  

القائم�ن ع�� حسن تدب��   الفاعل�ن االقتصادي�ن االجتماعي�ن  الك��ى، ول�ل طموحات  ال��ابية واألوراش  املشاريع 

�ع�ن  األخذ  عل��ا  يتوجب  بينما  بأصولها،  دائما  ترتبط  املقاولة  قيمة  لألسف  االجتماعية،  املقاوالتية  مؤسسات 

ف العمل، موازاة مع بداية و�� املس��لك�ن الذين يقاطعون منتجات مقاوالت تن��ك االعتبار رأسمالها البشري وظرو 

  قواعد املسؤولية االجتماعية للمقاوالت. وعموما، تواجھ املقاوالتية االجتماعية ثالثة تحديات �اآل�ي:

واملنافسة:   السوق  تحدي  بفعل  ـــ  وسريعة  ك��ى  �غ��ات  العاملي  االقتصاد  محيط  وسائل �عرف  واجتياح  العوملة 

الوضع  هذا  وأمام  الرق�ي.  باالقتصاد  عليھ  يصط�ح  جديدا  نموذجا  أفرز  مما  ا�حديثة،  والتكنولوجيات  االتصال 

تبقى املقاوالت االجتماعية مج��ة ع�� هذا التحول، الذي لھ �لفة مالية، سواء فيما يتعلق بت�و�ن املوارد البشر�ة  

 أو تحديث املنصة التقنية 

�س�� املقاوالت االجتماعية إ�� لعب دور محوري وحيوي �� النمو االقتصادي ـــ تحدي صعو�ة مصادر التمو�ل:  

املقاوالت   من  الصنف  هذا  أن  إال  وحديث،  صاعد  اقتصاد  ألي  األسا��ي  العمود  �ش�ل  بذلك  و��  ال��وة،  وخلق 

ال�اف األموال  رؤوس  ع��  ا�حصول  مستوى  ع��  جوهر�ة  صعو�ات  من  املشاريع �عا�ي  مختلف  لتمو�ل  ية 

�سبة  ارتفاع  عنھ  ينتج  ما  وهو  للتمو�ل،  الذاتية  القدرات  ع��  التوفر  عدم  إ��  نظرا  االستثمار�ة،  والطموحات 

ا�خاطر، و�التا�� ضعف ع�� مستوى الضمانات املقدمة إ�� املؤسسات البنكية واملصرفية، وهو ما ينعكس سلبا  

�� هذا الباب هناك إم�انيات توجد رهن إشارة املقاوالت الصغرى واملتوسطة،   ع�� املقاولة داخل حلبة املنافسة.

 . 17وهناك كذلك برنامج "امتياز"، 16م��ا عملية "مساندة " 

الكفاءات:   وتطو�ر  التكو�ن  تحدي  االقتصاد ـــ  �عرفها  ال�ي  والتكنولوجية،  االقتصادية  التطورات  ظل   ��

 �� أسا��ي  عنصر  الت�و�ن  فإن  املقاوالت   التضام�ي،  كفاءة  لتنمية  الدقيقة  اآلليات  ومن  البشر�ة،  املوارد  تنظيم 
 

�ن القـــدرة ـ عـــن طر�ـــق مؤسســـة "مغـــرب مقـــاوالت صـــغرى ومتوســـطة"، ال�ـــي تـــأ�ي �ـــ� إطـــار امليثـــاق الـــوط�ي لل��ـــوض بالصـــناعة، وهـــو برنـــامج ��ـــدف إ�ـــ� تحـــديث وتحســـ  16

ــي تحقــــق رقــــم معــــامالت أقــــل أو �ســــاوي التنا  ــية لــــدى املقــــاوالت الصــــغرى واملتوســــطة، إال أن هــــذا ال��نــــامج ال �ســــتفيد منــــھ إال املقــــاوالت، ال�ــ مليــــون درهــــم دون  175فســ

ى. لإلشــارة، فــإن هــذا الــدعم هــو احتساب الرسوم، باإلضافة إ�� أداء اقتصادي جيد، ووضعية قانونية سليمة مع إدارة الضرائب ومختلــف املؤسســات االجتماعيــة األخــر 

 درهم.  600.000.00�� املائة من �لفة املشاريع دون تجاوز   60عبارة عن تمو�ل ل�خدمات �� حدود 

وا�حتاجــة إ�ــ� دعــم مــا�� ـ وهو عبارة عن مســابقة وطنيــة لالســتثمار، يــتم تفعيلهــا لتقــديم مشــاريع مفتوحــة أمــام املقــاوالت الصــغرى واملتوســطة ذات املــؤهالت القو�ــة،  17

�ــ� املائــة مــن املبلــغ اإلجمــا�� لالســتثمار، لكــن بــنفس الشــروط الذاتيــة واملوضــوعية لعمليــة "مســاندة". طبعــا �ــل هــذه ال�ــ�امج والفــرص  20تكمي�� للقــرض البن�ــي �ــ� حــدود 

 .�� سقف مع�ن من رقم املعامالت، وهو تحّدٍ مركزي لهذه الوحداتليست �� متناول هذه الشر�حة من املقاوالت، واملدخل إل��ا يمر إجبار�ا عن طر�ق الوصول إ
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�عت��  املقاوالت االجتماعية  الكفاءات داخل  إدارة  أن  املستو�ات. كما  اإلبداع ع�� جميع  االجتماعية وتمكي��ا من 

املنظمات، جميع  داخل  واالبت�ار  التنمية  عمليات  لقيادة  ا�حديثة  والنماذج  األساليب  ب�ن  هدفها   من  �ان  سواء 

هذه  ع��  تحتم  وا�جماعات،  األفراد  حاجيات  من  السوق  يفرزها  ال�ي  التطورات،  أن  كما  الر�ح.  عدم  أو  الر�ح 

 املقاوالت طرح "التدب�� التوق�� للمهن والكفاءات". 

 خاتمة:

تتد والتدقيق،  البحث  �ستحق  مفهوم  هو  بل  �سيط،  تمر�ن  مجرد  ليس  االجتماعية  املقاوالتية  فيھ �عر�ف  اخل 

مجموعة من الفروع العلمية النظر�ة، ذات الطا�ع القانو�ي واالقتصادي، االجتما�� والتجاري، والغرض م��ا إزالة  

�ل الغموض واللبس إلعطاء مفهوم شامل وعميق. واالقتصادي ورجل التدب�� بدوره يقحم نفسھ �� املوضوع، إذ 

نموذ عن  عبارة  بأ��ا  االجتماعية  املقاوالتية  االحتياجات �عرف  تل�ي  اقتصادية  ا�شطة  خلق   �� يتج��  حدا�ي  ج 

مع   املردودية  ضمان  ام�انية  تثبت  ا�جاالت  من  العديد   �� الواقع  أرض  ع��  انتشاره  بداية  والبيئية.  االجتماعية 

التطورات االقتصادية واالجتماعية ال يمكن أن يتحقق دون هي�لة   ا�حفاظ   ع�� األهداف االجتماعية، فتحقيق 

ع��  امل االنفتاح  من  تتمكن  ح�ى  العام،  االقتصادي  النسيج  داخل  ا�جوهر�ة  امل�انة  و�عطا��ا  وتنظيمها  قاولة 

األسواق العاملية وتحس�ن تنافسي��ا وجاذبي��ا، و�التا�� انخراطها ومساهم��ا �� التنمية الشاملة. وقد أولت بالدنا  

ي الذي  الهام  للدور  املقاوالت نظرا  لهذه  التنمية االقتصادية واالجتماعية بفضل اهتماما خاصا   �� تلعبھ  أن  مكن 

 قر��ا من املواطن�ن وأسلوب عملها الذي �سمح لها باالستجابة �سرعة و فعالية �ختلفة ا�حاالت. 

ال �سعنا إال أن نقول: إن معا�جة موضوع من هذا ا�حجم ليس سؤاال عاديا، و�نما هو بحث واسع، سواء من حيث  

املضمون  أو  املقاوالتية  الش�ل  وواقع  دولية  تجارب  من  انطالقا  عملية  تنظيمية  مقار�ة  وفق  ملسھ  حاولنا  لذلك   ،

االجتماعية ببالدنا، ألن هذه األخ��ة ال �عا�ي من أزمة �شريع أو نصوص قانونية، و�نما تحتاج إ�� مواكبة وتحف��  

الرجوع إ�� الت�خيصات الروتينية  ودعم مؤسسا�ي، تنخرط فيھ الدولة ب�ل قطاعا��ا، �ش�ل فع�� وجدي، دون  

 الكالسيكية، بل إ�� اإلرادة القو�ة �� زمن التحوالت غ�� املرتقبة وغ�� املرضية �� �عض األحيان. 
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افيا املعتمدة:   البيبليوغر

 .2008،عمان، األردن،  عیللنشر والتوز  �ة�و�دارة منظمات األعمال، دار املس ادة�بالل خلف الس�ارنة، الر  -

للنشر    �ة� ، الطبعة األو��، دار املس�ة�، إدارة املشروعات الصغةی، مرجع سابق، ماجدة العط ة ی ماجدة عط -

 . 2000والطباعة، عمان، األردن،  عیوالتوز 

خل - الرزاق  الصغلیعبد  الصناعات  دور  نقموش،  عادل  تحق  �ة�،   �� ، ةیاالقتصاد  ةیالتنم   قیواملتوسطة 

الدول الندوة   �� املق  ةیمداخلة  النامحول  الدول   �� واإلبداع  والتسةی اولة  االقتصاد  علوم  معهد  ،  �ی�، 

 .2007، ا�جزائر،  ، انةیمل سی جامعة خم

حول املقاولة واإلبداع   ةی�� ا�جزائر، الندوة الدول  ة یاالقتصاد  ةی ناصر مراد، دور وم�انة املقاول �� التنم -

 .2007، ا�جزائر،  ،انةیمل سیخم، �ی�وعلوم التس ةی، معهد العلوم االقتصادةی�� الدول النام 

  اتیوالتحد  ةیواالجتماع   ةیاالقتصاد  ةیبودلة، عبد ا�حق بن تفات، دور املقاولة املصغرة �� التنم  وسفی -

اس��ات  : حول  الدو��  امللتقى   �� مداخلة  تواجهها،  الصغ  میتنظ  اتیجیال�ي  املؤسسات   �ة �ومرافقة 

 . ل�أبر 19و18 وميیواملتوسطة �� ا�جزائر، جامعة ورقلة، 

ال  - بحث  الدول  و�س�وینتائج  العمل  ا�ج   ةیومنظمة  للر دة یاملمارسات  ثقافة  نحو  الواحد   ادة�،  القرن   ��

الر   ��تحف  ن �والعشر  التعل  ةیاد�الروح  خالل  الثانو   ادة�للر   میمن  املدارس  املتحدة ة � ��  األمم  منظمة   ،

 . 2010ة،ی، الطبعة العر�ةیوالعلم والثقافة، منظمة العمل الدول ةیلل��ب
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